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Kính thưa: ðến dự cuộc tọa ñàm nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra ñi tìm ñường
cứu nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin tham gia trao ñổi một số kinh nghiệm trong
việc triển khai thực hiện Cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức
Hồ Chí Minh” trên ñịa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian qua. Hy vọng rằng nội dung
trao ñổi của chúng tôi sẽ góp phần làm phong phú thêm nội dung cuộc tọa ñàm có
nhiều ý nghĩa này.
Kính thưa các ñồng chí!
Chuyến ñi lịch sử của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành là sự
kiện có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng, không chỉ tìm ra con ñường cứu nước cho dân
tộc, dẫn ñến sự ra ñời của ðảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho ñất
nước mà còn tạo ra một thời ñại rực rỡ của dân tộc Việt Nam, có tầm ảnh hưởng sâu
sắc ñối với thế giới, ñó là thời ñại Hồ Chí Minh. Nhân dân ta luôn tự hào về ðảng
Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên
tài của dân tộc - ñã dành trọn cuộc ñời vì dân, vì nước. Niềm tự hào và lòng kính yêu
của nhân dân ta ñối với Bác không chỉ vì những cống hiến vĩ ñại của Người mà
thiêng liêng hơn chính vì một nhân cách lớn Hồ Chí Minh, một tấm gương ñạo ñức
sáng ngời biểu hiện tinh hoa của dân tộc và thời ñại. ðể phát huy nhân cách, tấm
gương ñạo ñức của Người, ðảng ta phát ñộng Cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo
tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”, cuộc vận ñộng ñã thu hút sự hưởng ứng tích cực
và tham gia ñông ñảo của các tầng lớp xã hội, sớm trở thành nhu cầu tự thân của mọi
tổ chức và cá nhân.
ðối với ðảng bộ và nhân dân Bến Tre, sau khi tiếp thu Chỉ thị 06-CT/TW
ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về Cuộc vận ñộng “Học tập và làm
theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy ñã phát ñộng thực hiện Cuộc vận

ñộng trong toàn thể cán bộ, ñảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
nhân dịp lễ kỷ niệm 77 năm thành lập ðảng ngày 03 tháng 02 năm 2007.
Việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên ñề về tư tưởng, tấm gương ñạo
ñức Hồ Chí Minh, ñược các cấp ủy chỉ ñạo tổ chức chặt chẽ, ñã thu hút ñông ñảo cán
bộ, ñảng viên, công chức, viên chức, người lao ñộng, chiến sĩ lực lượng vũ trang,
ñoàn viên, hội viên các ñoàn thể và ñông ñảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với
nhiều hình thức phong phú, ña dạng như: Tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương ñạo
ñức Bác Hồ; tổ chức giao lưu, trao ñổi kinh nghiệm và biểu dương các ñiển hình
trong học tập và làm theo gương Bác; phát ñộng cuộc vận ñộng sáng tác, quảng bá
các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ ñề “Học tập và làm theo tấm
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”,…cuộc vận ñộng ñã trở thành sinh hoạt chính trị, văn
hóa rộng lớn trong toàn ðảng, toàn quân và toàn dân, tạo sự chuyển biến ñáng kể
trong nhận thức và hành ñộng của mọi người, mọi ngành, phát huy tác dụng tích cực
trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng và ñạo ñức lối sống, không chỉ ñối với cán bộ,
ñảng viên mà cho cả các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục
tiêu phát triển tỉnh nhà. Cuộc vận ñộng còn tác ñộng mạnh mẽ ñến tất cả các phong
trào hành ñộng cách mạng ở từng ñịa phương, ñơn vị tạo nên khí thế thi ñua sôi nổi
của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Có thể khẳng ñịnh rằng,
những kết quả ñạt ñược trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế - xã hội,
văn hoá, quốc phòng, an ninh, ñối ngoại, xây dựng ðảng…ñều in ñậm dấu ấn của
cuộc vận ñộng.
Hơn 4 năm qua, ở mỗi cấp, mỗi ngành ñều có những tấm gương, những việc
làm thiết thực ñã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Việc thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí ñược thực hiện nghiêm túc, việc giảm bớt các cuộc
họp không cần thiết, rút ngắn thời gian ñi ñôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả các
cuộc họp; sử dụng hợp lý hơn tài sản công,...Công tác cải cách thủ tục hành chính
ñược ñẩy mạnh, giảm bớt phiền hà và thời gian chờ ñợi của người dân, tổ chức và
doanh nghiệp. Trong nội bộ ðảng và ngoài xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều những
tập thể và cá nhân ñiển hình, gương mẫu tự giác học tập và làm theo Bác, với 427
tập thể và 812 cá nhân ñiển hình ñược Ban Chỉ ñạo các cấp biểu dương, khen
thưởng, trong ñó có 01 tập thể ñược Chủ tịch nước tặng Huân chương lao ñộng hạng
Ba, 01 tập thể và 15 cá nhân ñược Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành
tích thực hiện tốt cuộc vận ñộng. Tuy con số ñó chưa thể phản ánh hết những tình

cảm và những ñóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trên thực tế nhưng ñã tạo
nên một phong trào có ý nghĩa thiết thực: Phong trào học tập và làm theo tấm gương
ñạo ñức Hồ Chí Minh, ñộng lực to lớn góp phần nâng cao niềm tin của mọi tầng lớp
nhân dân ñối với ðảng và Bác Hồ kính yêu.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, cuộc vận ñộng trên ñịa bàn tỉnh vẫn còn tồn
tại những hạn chế nhất ñịnh. ðó là, sự chuyển biến về nhận thức và “làm theo” Bác
chưa ñồng ñều, chưa thực sự rõ nét, những ñiển hình tiên tiến làm theo tấm gương
ñạo ñức của Bác chưa vượt lên nổi trội thật sự nên chưa ñủ sức lôi cuốn, lan toả và
tạo thành phong trào sâu, rộng trong toàn xã hội. Chứng tỏ trong tổng kết xây dựng,
tôn vinh ñiển hình cũng có mặt hạn chế nhất ñịnh. Vẫn còn một bộ phận cán bộ,
ñảng viên chưa gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Việc gắn cuộc vận ñộng với
thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi ñua, các cuộc vận ñộng khác chưa
thường xuyên và thiếu ñồng bộ, một số nơi còn biểu hiện hình thức, chất lượng, hiệu
quả chưa cao.
Có thể khẳng ñịnh rằng, những thành tựu mà ðảng bộ và nhân dân Bến Tre
ñạt ñược là cơ bản, những hạn chế, yếu kém là ñiều không tránh khỏi của bất kỳ
cuộc vận ñộng hay một phong trào nào trong thực tiễn. Song, kết quả của thực tiễn
hơn 4 năm qua là thước ño chân lý, kiểm nghiệm và khẳng ñịnh tính ñúng ñắn của
ðảng ta khi chủ trương thực hiện Cuộc vận ñộng, ñồng thời thể hiện tình cảm và
trách nhiệm, sự nỗ lực phấn ñấu của toàn ðảng, toàn quân và toàn dân Bến Tre ñối
với cuộc vận ñộng. Thực tiễn ñó ñã ñúc kết cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm
ñể từng bước bổ sung, hoàn thiện trong quá trình thực hiện, làm cho cuộc vận ñộng
ngày càng ñi vào chiều sâu, thực chất hơn. Từ thực tiễn qua 4 năm triển khai thực
hiện cuộc vận ñộng, có thể khái quát một số bài học kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, cấp ủy các cấp, lãnh ñạo các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có nhận
thức ñúng, ñầy ñủ, có quan tâm chỉ ñạo sâu sát, chặt chẽ, nghiêm túc và kịp thời ñối
với cuộc vận ñộng và trong thực hiện phải tăng cường kiểm tra, ñôn ñốc, nhắc nhở,
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh
nghiệm và thường xuyên biểu dương khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các ñiển
hình tiên tiến ñồng thời nghiêm khắc phê bình những tổ chức, cá nhân thực hiện
chưa tốt Cuộc vận ñộng. Thực tiễn chứng minh, nơi nào cấp ủy và lãnh ñạo quan
tâm sâu sát, chặt chẽ và nghiêm túc, có sự cộng ñồng trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị thì cuộc vận ñộng ñạt chất lượng, hiệu quả cao, ngày càng ñi vào cuộc

sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ñược giao. Ngược lại, nơi nào
quan tâm chưa ñúng mức trong quá trình thực hiện, thì cuộc vận ñộng chỉ là phong
trào mang tính hình thức, không ñem lại hiệu quả thiết thực, thậm chí gây nên phản
tác dụng trong thực tiễn cuộc sống, làm giảm sút niềm tin của nhân dân ñối với sự
lãnh ñạo của ðảng.
Thứ hai, phát huy vai trò nêu gương của ñội ngũ cán bộ, ñảng viên. ðặc biệt,
sự tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực của cán bộ lãnh ñạo chủ chốt, người
ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị là yếu tố then chốt, có tính quyết ñịnh ñể tạo ra phong trào
và ñảm bảo sự thành công của cuộc vận ñộng.
Kinh nghiệm thực tiễn này ñúng với những gì Bác ñã tổng kết trong thực tiễn
lãnh ñạo của mình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm nêu gương người
tốt việc tốt và Bác chính là hiện thân, mẫu mực của phương pháp giáo dục này. Với
Bác, một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Người
yêu cầu cán bộ, ñảng viên phải luôn gương mẫu trong mọi việc, nêu gương từ những
việc nhỏ nhất và theo một nguyên tắc “ñảng viên ñi trước, làng nước theo sau” “nói
ñi ñôi với làm, nói ít làm nhiều”. Trong ñó, yếu tố tác ñộng mạnh mẽ nhất ñối với
quần chúng nhân dân chính là quan ñiểm, tư tưởng và phẩm chất ñạo ñức, lối sống
của ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo, Bác ñã từng dạy “Quần chúng nhân dân theo ðảng
không phải vì “cái mác cộng sản” mà là vì tư cách, ñạo ñức của người cán bộ cộng
sản”. Chính tấm gương mẫu mực của mỗi cán bộ, ñảng viên sẽ tạo nên nguồn sức
mạnh to lớn lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác trong học tập và làm
theo Bác, tạo niềm tin vững chắc vào thắng lợi của cuộc vận ñộng, góp phần xây
dựng nền tảng ñạo ñức cho toàn xã hội.
Thứ ba, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tuyên truyền, chú trọng kết hợp
tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương ñạo ñức Bác Hồ với tuyên truyền những tập
thể, cá nhân ñiển hình làm theo gương Bác.
ðể tạo ñược sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức ñến hành ñộng trong mọi
tầng lớp nhân dân, ñòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục phải ñược tiến hành
thường xuyên, liên tục và sâu rộng ñến tất cả các ñối tượng ñể từ ñó tự giác rèn
luyện, tu dưỡng và làm theo Bác, từ việc nhỏ ñến việc lớn, từ việc nhà ñến việc
nước, từ sinh hoạt hàng ngày ñến những việc có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội.
Thứ tư, thực hiện kịp thời và nghiêm túc ñịnh hướng chỉ ñạo của cấp trên
nhưng phải chủ ñộng, sáng tạo trong cách làm. Từng thời gian, phải chọn nội dung

cụ thể, bước ñi thích hợp và ña dạng hóa các hình thức thực hiện, xác ñịnh ñúng
trọng tâm, trọng ñiểm, triển khai ñồng bộ trong toàn hệ thống chính trị với một quyết
tâm cao, nhằm tạo nên hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực của ñời sống xã hội.
Lựa chọn hình thức thực hiện cho phù hợp với nội dung và có tính hấp dẫn
cao, không chỉ tác ñộng vào nhận thức mà chủ yếu tác ñộng vào cảm xúc của con
người, thông qua con ñường tình cảm ñể củng cố niềm tin, lý tưởng của mọi tầng lớp
nhân dân. Bởi khi một hình ảnh, một biểu tượng, một lời nói chân thành, nó tác ñộng
làm chuyển biến nhận thức, làm lay ñộng tình cảm sẽ làm cho con người hành ñộng
theo hướng tích cực. Chính tấm gương ñạo ñức của Bác làm lay ñộng lòng người,
nên tự bản thân cuộc vận ñộng cũng ñã góp phần cho thành công của cuộc vận ñộng.
Trong quá trình triển khai thực hiện, phải kết hợp chặt chẽ nội dung cuộc vận ñộng
với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương và các phong
trào thi ñua yêu nước ñang thực hiện; xem ñây là nội dung quan trọng của công tác
xây dựng ðảng, xây dựng tổ chức cơ sở ðảng và ñội ngũ cán bộ, ñảng viên trong
mọi giai ñoạn cách mạng.
ðó là những kinh nghiệm bước ñầu rút ra từ thực tiễn 4 năm triển khai cuộc
vận ñộng.
Thưa các ñồng chí!
ðể tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận ñộng, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ
thị số 03-CT/TW về tiếp tục ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức
Hồ Chí Minh. ðể thực hiện Chỉ thị trên, chắc chắn Trung ương và Tỉnh ủy sẽ có
những chương trình, kế hoạch cụ thể nhưng với vai trò cơ quan Thường trực giúp
Tỉnh ủy tiếp tục chỉ ñạo thực hiện cuộc vận ñộng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin ñề
xuất một số giải pháp như sau:
Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng, trực tiếp là Ban
Thường vụ cấp ủy, ñồng chí Bí thư cấp ủy, trong ñấu tranh tự phê bình và phê bình,
phát huy dân chủ, ñồng thời quy ñịnh rõ trách nhiệm tự giác ñi ñầu, gương mẫu của
cán bộ lãnh ñạo chủ chốt, người ñứng ñầu các cấp, của cán bộ, ñảng viên, xây dựng
cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức ðảng và nhân dân ñối với việc tu dưỡng, rèn
luyện ñạo ñức của cán bộ, ñảng viên trong việc tu dưỡng, học tập và làm theo tấm
gương ñạo ñức của Bác.
Thứ hai, tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí
Minh, xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực ñạo ñức phù hợp với chức

năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng ñịa phương, cơ quan, ñơn vị trong giai ñoạn
hiện nay; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức của Bác là một trong
những tiêu chuẩn ñánh giá, bình xét, phân loại ñảng viên, tổ chức ðảng hằng năm.
ðặc biệt, nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể và coi trọng
việc giáo dục ñạo ñức, lối sống cho thế hệ trẻ.
ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh gắn với
sinh hoạt thường xuyên của tổ chức ñảng, chính quyền, ñoàn thể, với cuộc vận ñộng
xây dựng, chỉnh ñốn ðảng, xem ñó là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và quan trọng
của công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ 2010-2015.
Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ ñề ñã học, tùy theo ñặc ñiểm, tình hình
cụ thể của từng ñịa phương, ñơn vị, cơ quan mà chọn trọng tâm, trọng ñiểm trong
các chủ ñề ñã học. Trước mắt, năm 2011 cùng với việc triển khai thực hiện Nghị
quyết ðại hội XI của ðảng, cần tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện chủ ñề cuộc vận ñộng
năm 2010: Tư tưởng và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh về xây dựng ðảng ta thật
sự trong sạch, vững mạnh, “là ñạo ñức”, là “văn minh”, nhằm tiếp tục xây dựng
ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
Thứ ba, tiếp tục ñẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về tư
tưởng và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh, về các ñiển hình tiên tiến trong học tập
và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú và sinh ñộng, quan tâm bồi dưỡng,
xây dựng và biểu dương các tập thể, cá nhân ñiển hình trên nhiều lĩnh vực của ñời
sống xã hội tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn
luyện trong cán bộ, ñảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ngăn chặn, ñẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống và tệ nạn xã hội.
Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, ñôn ñốc, sơ kết, tổng kết ñể kịp thời
phát hiện và biểu dương các ñiển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương
ñạo ñức Hồ Chí Minh, ñồng thời phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc
làm thiếu gương mẫu, nói không ñi ñôi với làm, kiên quyết ñấu tranh với các quan
ñiểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức và
niềm tin của các tầng lớp nhân dân ñối với thắng lợi của cuộc vận ñộng trên ñịa bàn
tỉnh.
Kính thưa các ñồng chí!
Trên ñây là tham luận về một số kinh nghiệm thực hiện cuộc vận ñộng “Học
tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” trên ñịa bàn tỉnh Bến Tre hơn 4

năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin trình bày trước buổi tọa ñàm. Cảm ơn các
ñồng chí ñã chú ý lắng nghe. Kính chúc sức khỏe các ñồng chí, chúc buổi tọa ñàm
ñạt kết quả tốt ñẹp. Trân trọng kính chào!

